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Escalade 1-5 är en populär serie i nybörjar- och fortsättningsfranska
för gymnasiet.

Läs mer
Utmärkande drag för serien:

- Uppdaterad och aktuell
- Täcker in alla på gymnasieskolan förekommande steg

- Anpassad till GY 2011
- Tydlig struktur, trygg arbetsgång

- Kommunikativ med tydliga kunskapsmål
- Tematiska kapitel med spännande innehåll

- Moderna realiainslag
- Mängder med illustrationer

Escalade 1-5
Escalade / Grande Escalade är vår trotjänare i franska som har
uppskattats av elever och lärare under många år. Nu finns alla fyra
böckerna i en ny uppfräschad utgåva under den gemensamma titeln
Escalade 1-4. Ett beprövat koncept har försetts med uppdaterat
innehåll och modern form! Escalade 5 är en helt ny bok i serien.

Med bibehållet tryggt upplägg och tydlig struktur har vi
moderniserat presentationen, uppdaterat texterna och tillfört en hel



del nytt material. Vi har försett böckerna med nya och många fler
illustrationer som fått bli en integrerad del av framställningen. Också
många av uppgifterna är baserade på illustrationer med bilder och
text i samklang. I hela serien finns rikligt med hörövningar som ger
eleverna många möjligheter att lyssna till talad modern franska.

Genom de kommunikativa övningarna får de träna sin egen muntliga
språkfärdighet.

Escalade 1-2 är franska för nybörjare med en uppdelning i textbok
och arbetsbok. Varje årskurs består av 20 korta tematiska kapitel med

trevliga texter och spännande realia om Frankrike och den
fransktalande världen. I övningsboken, som till stor del är
självgående, finns textbundna övningar och överskådliga

grammatikpresentationer med övningar.
Escalade 3-4 är fortsättningsfranska presenterad i form av allt-i-ett-
böcker. Böckerna består av 12 resp. 11 lite längre tematiska kapitel
med en öppningstext, textbundna övningar, grammatik och ett
realiablock under rubriken En+. I detta block finns även bokens

musik- och poesiinslag. Många av böckernas övningar är kopplade
till bildcollage.

Escalade 5 är en helt ny komponent för franska 5 och högre steg.
Boken är uppbyggd av 8 tematiska kapitel med texter och övningar,
enligt ett koncept som till stora delar följer det som använts i nya

Escalade 3-4. Men till skillnad från tidigare finns
grammatikövningarna samlade i ett sammanhållet block i slutet av
boken tillsammans med bokens Minigrammatik. Hörövningstexter

och kapitelkommentarer finns för gratis nedladdning.
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